
ZARZĄDZENIE Nr 1 
 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
z dnia 5 kwietnia 2004 r. 

 
w sprawie dodatkowych wymagań i procedur dotyczących bezpieczeństwa 

załadunku i wyładunku masowców 
 

(tekst ujednolicony o Zarządzenie Nr 5 z 2004 i Zarządzenie Nr 6 z 2005) 
 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1502 
i Nr 170, poz.1652 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41) oraz art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2002r. 
Nr 240, poz. 2060, z 2003r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004r. Nr 6, 
poz. 41) zarządza się, co następuje: 
 

§1. Zarządzenie określa dodatkowe wymagania i procedury w zakresie 
bezpieczeństwa załadunku i wyładunku masowców zawijających do terminali 
położonych na obszarze administrowanym przez Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie. 
 

§2. Przepisy zarządzenia stosuje się do wszystkich masowców, niezależnie od 
podnoszonej bandery, zawijających do terminali celem załadunku lub wyładunku 
stałych ładunków masowych . 
 

§3. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 
1) „Kodeks BLU” - Kodeks bezpiecznego załadunku i wyładunku masowców, 

zawarty w Załączniku do rezolucji Zgromadzenia IMO A.862(20) z dnia 
27 listopada 1997 r., obowiązujący od dnia 4 grudnia 2001 r., 

2) „masowiec” - statek morski zdefiniowany w prawidle IX/1.6 Międzynarodowej 
konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 
1 listopada 1974r. (Dz.U. z 1984r. Nr 61, poz. 318 i 319) wraz z Protokołem 
dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 
1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978r. (Dz.U. z 1984r. Nr 61, 
poz. 320 i 321 oraz z 1986r. Nr 35, poz. 177), zwanej dalej „Konwencją 
SOLAS” i zinterpretowany rezolucją nr 6 Konferencji SOLAS z 1997 r., 
a w szczególności: 
a) statek posiadający z reguły jeden pokład, zbiorniki szczytowe i obłowe 

w przestrzeni ładunkowej, przeznaczony głównie do przewozu suchych 
ładunków masowych, lub 

b) rudowiec - statek morski z pojedynczym pokładem, posiadający dwie 
wzdłużne grodzie i podwójne dno w całym obszarze ładowni, 
przeznaczony do transportu rud tylko w ładowniach środkowych, lub 

c) statek kombinowany zdefiniowany w prawidle II-2/3.14 Konwencji SOLAS; 
3) „suchy ładunek masowy” lub „stały ładunek masowy” - stały ładunek masowy 

zdefiniowany w prawidle XII/1.4 Konwencji SOLAS, z wyłączeniem ziarna, 
4) „ziarno”- ładunek masowy określony w prawidle VI/8.2 Konwencji SOLAS, 



5) „terminal” - wszelkie stałe, pływające lub ruchome urządzenie, wyposażone 
i używane do załadunku lub wyładunku suchych ładunków masowych na 
masowce lub z masowców, 

6) „operator terminalu” - właściciela terminalu, jak również każdą organizację lub 
osobę, która ponosi odpowiedzialność za czynności załadunku lub wyładunku 
prowadzone przy terminalu dla określonego masowca, 

7) „przedstawiciel terminalu” – każdą osobę wyznaczoną przez operatora 
terminalu, która ponosi odpowiedzialność i posiada upoważnienie do kontroli 
przygotowania, prowadzenia i zakończenia czynności załadunku lub 
wyładunku, prowadzonych przy terminalu dla określonego masowca, 

8) „kapitan” - osobę dowodzącą masowcem lub oficera statku wyznaczonego 
przez kapitana do prowadzenia czynności załadunku lub wyładunku, 

9) „uznana organizacja” - organizację uznaną zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie określenia trybu 
uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego 
nad statkami oraz rodzajów i zakresów przeglądów statków morskich (Dz.U. 
Nr 208, poz.1768), 

10) „rozporządzenie” - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 
2003r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami 
morskimi (Dz.U. Nr 35, poz. 295). 
 

§4. Operator terminalu obowiązany jest upewnić się, że masowiec pod względem 
operacyjnym jest przygotowany do wykonania czynności załadunku lub 
wyładunku stałych ładunków masowych, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w załączniku nr 1 do zarządzenia. 
 

§5. 1) Operator terminalu obowiązany jest: 
1) zapewnić, by terminal spełniał wymagania określone w załączniku nr 2 do 

zarządzenia; 
2) wyznaczyć osobę, która jest przedstawicielem terminalu; 
3) przygotować informatory zawierające wymagania terminalu 

z uwzględnieniem jego specyfiki i wymaganiami określonymi dla tego 
terminalu przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz 
zawierające dane o porcie i terminalu w zakresie określonym w dodatku 
1 ust. 1.2 Kodeksu BLU. Informatory te powinny być udostępniane przez 
przedstawicieli terminali kapitanom masowców zawijających do terminalu 
w celu załadunku lub wyładunku stałych ładunków masowych; 

4) wdrożyć i utrzymywać system zarządzania jakością potwierdzony 
certyfikatem zgodności z norma PN-EN ISO 9001:2000 lub zgodnym 
z równoważnymi normami zawierającymi wszystkie wymagania normy 
PN - EN ISO 9001:2000. 

2) System zarządzania jakością, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 podlega audytowi 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO 19011:2003 lub 
równoważnymi wytycznymi zgodnymi z PN-EN ISO 19011:2003. 

3) System zarządzania jakością powinien być wdrożony w okresie 2 lat od 
wejścia w życie niniejszego zarządzenia, a kopia uzyskanego certyfikatu 
systemu powinna być przedłożona Dyrektorowi Urzędu Morskiego 
w Szczecinie nie później niż w ciągu 3 lat od daty wejścia w życie niniejszego 
zarządzenia. 



4) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie może udzielić zgody na tymczasowa 
działalność nowo utworzonego terminalu, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 
pod warunkiem, że operator terminalu przedstawi plan wdrożenia systemu 
zarządzania jakością, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4.” ; 
 

§6. 1) Kapitan obowiązany jest : 
a) zapewnić bezpieczeństwo załadunku i wyładunku masowca pozostającego 

pod jego dowództwem, 
b) przed przewidywanym czasem przybycia statku do terminalu, 

z odpowiednim wyprzedzeniem, przekazać przedstawicielowi terminalu 
informacje określone w załączniku nr 3 do zarządzenia, 

c) upewnić się przed każdym załadunkiem stałego ładunku masowego, że 
otrzymał informacje o ładunku wymagane rozporządzeniem, 

d) upewnić się przed rozpoczęciem jak również podczas załadunku lub 
wyładunku stałych ładunków masowych o wykonaniu obowiązków, 
określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia. 

2) Przedstawiciel terminalu obowiązany jest: 
a) przekazać kapitanowi informacje określone w załączniku nr 5 do 

zarządzenia, niezwłocznie po uzyskaniu od kapitana informacji 
o przewidywanym czasie przybycia statku na redę portu, 

b) upewnić się, że kapitan otrzymał informacje zawarte w formularzu 
deklaracji zgłoszenia ładunku, 

c) niezwłocznie poinformować kapitana i inspekcję portu o brakach 
zauważonych na statku, mogących wpływać na bezpieczeństwo czynności 
załadunku lub wyładunku stałych ładunków masowych, 

d) wykonać przed rozpoczęciem oraz podczas załadunku lub wyładunku 
stałych ładunków masowych czynności określone w załączniku nr 6 do 
zarządzenia. 
 

§7. 1) Przed załadunkiem lub wyładunkiem stałych ładunków masowych, kapitan 
uzgadnia z przedstawicielem terminalu plan załadunku lub wyładunku w zakresie 
mającym wpływ na bezpieczeństwo statku i załogi, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia. 
2) Wszelkie zmiany w planie, o którym mowa w ust.1, przedstawiciel terminalu 

i kapitan potwierdzają w formie pisemnej. 
3) Plan załadunku lub wyładunku, wraz z późniejszymi zmianami, jest 

przechowywany zarówno na statku, jak i w terminalu przez okres sześciu 
miesięcy dla celów dowodowych. 

4) Przed rozpoczęciem załadunku lub wyładunku kontrolna lista bezpieczeństwa 
statek / terminal musi zostać wypełniona i podpisana łącznie przez kapitana 
i przedstawiciela terminalu, zgodnie z wytycznymi dodatku 4 Kodeksu BLU. 

5) Terminal i statek mają obowiązek nawiązać i utrzymywać przez cały czas 
wykonywania czynności załadunku i wyładunku kontakt umożliwiający 
wymianę między nimi informacji, a w szczególności zapewniający możliwość 
natychmiastowego wstrzymania wykonywania czynności załadunku lub 
wyładunku. 

6) Po zakończeniu załadunku lub wyładunku kapitan i przedstawiciel terminalu 
w formie pisemnej potwierdzają zgodność zakończenia czynności załadunku 
lub wyładunku z planem załadunku lub wyładunku wraz z uzgodnionymi jego 
zmianami. Ponadto, w przypadku wyładunku, należy podać informację 



o opróżnieniu i wyczyszczeniu ładowni statku, zgodnie z wymaganiami 
kapitana oraz o zaobserwowanych uszkodzeniach statku 
i o przeprowadzonych jego naprawach. 
 

§8. 1) Jeżeli podczas załadunku lub wyładunku nastąpiło uszkodzenie konstrukcji 
statku lub jego wyposażenia, przedstawiciel terminalu zobowiązany jest zgłosić 
niezwłocznie ten fakt kapitanowi a uszkodzenie naprawić, o ile jest to niezbędne. 
2) Jeżeli zachodzi podejrzenie, że uszkodzenie o którym mowa w ust. 1 może 

osłabiać konstrukcję, wodoszczelność kadłuba lub podstawowe systemy 
techniczne statku, przedstawiciel terminalu lub kapitan zawiadamia o tym 
administrację państwa bandery lub organizację przez nią uznaną i działającą 
w jej imieniu, a także inspekcję portu. 

3) Inspekcja portu na podstawie przeprowadzonej kontroli orzeka o konieczności 
i zakresie naprawy uszkodzeń statku, uwzględniając przy tym opinię 
administracji państwa bandery lub organizacji przez nią uznanej i działającej 
w jej imieniu oraz opinię kapitana. Inspekcja portu może posłużyć się opinią 
lub świadectwem wydanym przez uznaną organizację odnośnie konieczności 
dokonania naprawy lub możliwości jej odroczenia. 

4) Przed opuszczeniem portu statek ma obowiązek powiadomić inspekcję portu 
o zaleconej naprawie uszkodzeń. 
 

§9. 1) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie kontroluje zgodność funkcjonowania 
terminali z wymaganiami zarządzenia. Procedura kontroli obejmuje także 
przeprowadzanie doraźnych inspekcji podczas czynności załadunku lub 
wyładunku. 
2) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie może wstrzymać załadunek 

i wyładunek masowców w przypadku, gdy uzyskał informację o braku 
współdziałania pomiędzy kapitanem statku a operatorem terminalu oraz ze 
względu na bezpieczeństwo statku lub załogi a także na dobro środowiska 
morskiego. 
 

§10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 
 

 Dyrektor 
 Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 
 Piotr Nowakowski 

 

 




















